
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea activității ce o va presta în folosul comunității persoana condamnată, 

Zvancea Ionel Costel, faţă de care s-a dispus suspendarea executării pedepsei 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

 

Având în vedere prevederile art. 93 alin. (3) din Legea nr. 286/2009 – Codul Penal, 

modificată și completată, și ale art. 2, art. 3, art. 17 și art. 19 dn O.G. nr. 55 din 16 august 2002 

privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității, modificată 

și completată; 

Luând act de Decizia nr. 359/SP/11.08.2020 a Serviciului de Probațiune Neamț, prin 

care s-a dispus executarea obligației prevăzute de art. 93 alin. (3) Cod Penal, constând în prestarea 

unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile (160 de ore), în cadrul 

Primăriei Bicazu Ardelean, județul Neamț, de către numitul Zvancea Ionel Costel, născut la data 

de 04.09.1979, în orașul Bicaz, județul Neamt, domiciliat în comuna Bicazu Ardelean, sat Telec, 

județul Neamț, ca urmare a suspendării executării pedepsei de 8 luni închisoare, dispusă prin 

sentința penală nr. 28 din 04.03.2020, pronunțată de Judecătoria Bicaz în dosarul nr. 

2386/188/2019, rămasă definitivă prin neapelare la data de 27.05.2020; 

Văzând referatul nr. 2752 din 31.03.2021 al viceprimarului comunei Bicazu Ardelean 

privind stabilirea activităților ce urmează a fi prestate în folosul comunității de persoana faţă de 

care s-a dispus suspendarea executării pedepsei, Zvancea Ionel Costel; 

În temeiul dispoziţiilor În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e), art. 196 alin. (1) 

lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, raportat la art. 17 din 

O.G. nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în 

folosul comunității, modificată și completată;  

 

DISPUN: 

 

Art. 1 –  (1) Persoana faţă de care s-a dispus suspendarea executării pedepsei, Zvancea 

Ionel Costel, născut la 04.09.1979, în orașul Bicaz, județul Neamt, domiciliat în comuna Bicazu 

Ardelean, sat Telec, județul Neamț, va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în 

cadrul Primăriei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, pe o perioadă de 80 de zile (160 ore), începând 

cu ziua următoare zilei comunicării către acesta a prezentei dispoziții. 

(2) Zvancea Ionel Costel va îndeplini obligaţia prevăzută la alin. (1) până cel mai târziu 

la data de 26.11.2021, conform art. 3 din Decizia nr. 359/SP/11.08.2020 a Serviciului de 

Probațiune Neamț. 

(3) În timpul prestării muncii neremunerate în folosul comunității, Zvancea Ionel Costel 

va desfășura activitățile de: 

a) toaletare a crengilor arborilor și a vegetației care împiedică circulația pe marginea 

acostamentului drumului județean 127A Ticoș pe tronsonul cuprins între casa parohială Telec și 

bazinul de alimentare cu apă Toșorog; 

b) strâns peturi și alte deșeuri din plastic sau hârtie din albia pârâului Jidan și acostamentul 

drumului pe tronsonul cuprins între casa parohială Telec și bazinul de alimentare cu apă Toșorog; 

 



 

c) toaletare a crengilor arborilor și a vegetației din interiorul curții bazinului de alimentare 

cu apă și pompelor de pompare a apei din punctul Toșorog. 

Art. 2 – Viceprimarul comunei, domnul Doarvoaș Marius Gabriel, va controla executarea 

lucrărilor descrise la art. 1 alin. (3) din prezenta dispoziție, conduita persoanei faţă de care s-a 

dispus suspendarea executării pedepsei și va ține evidența orelor de activitate neremunerată 

efectuate de aceasta. 

 Art. 3 – Viceprimarul comunei, domnul Doarvoaș Marius Gabriel, va recepționa lucrările 

descrise la art. 1 alin. (3) din prezenta dispoziție, efectuate de persoana faţă de care s-a dispus 

suspendarea executării pedepsei. 

 Art. 4 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 5 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei 

dispoziții în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-

primarului-2/. 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

               Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 
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